Basler BT-67:
Modernizovaný veterán

Dopravní letoun C-47 Skytrain, známý spíše pod přezdívkou Dakota, se nepochybně řadí mezi nejznámější a nejúspěšnější typy v dějinách letectví. Poněkud méně známým faktem však je, že po světě stále létají stovky Dakot, mnohé z nich komplexně modernizované. Např. kolumbijské letectvo používá ve válce proti guerillám FARC letku „kulometných“ strojů Basler BT-67, což jsou vyzbrojené Dakoty poháněné turbovrtulovými motory.

Když byl 17. prosince 1935 (mimochodem na výročí prvního motorového letu bratří Wrightů) zalétán prototyp dopravního letounu Douglas DC-3, asi nikdo netušil, jakou legendou se tento stroj záhy stane. Ve druhé polovině 30. let podstatným způsobem přispěl k rozšíření prakticky použitelné a rentabilní civilní vzdušné dopravy a během druhé světové války se jeho vojenská verze C-47 Skytrain (nazývaná též „Dakota“) stala jedním z hlavních „tahounů“ spojeneckého válečného úsilí. Bez stovek těchto výjimečně spolehlivých letounů si snad ani nelze představit gigantické výsadkové operace, zejména tu sicilskou a normandskou. Kromě toho sloužil C-47 pro dopravu nejrůznějších nákladů i osob včetně nejdůležitějších velitelů (coby svůj osobní jej používali např. generál Eisenhower či maršál Montgomery). C-47 se vyráběl licenčně v SSSR (Lisunov Li-2) a Japonsku (Showa L2D) a dobře sloužil i v dalších konfliktech včetně Koreje, Vietnamu a řady menších válek ve státech třetího světa. A rozhodně se ještě nechystá opouštět aktivní službu a přestěhovat se do rubriky Historie.

První „Turbo-Dakoty“
Pozoruhodně povedená konstrukce a mimořádná spolehlivost C-47 je hlavním důvodem, proč po světě (nejvíce v Latinské Americe a Africe) pořád operují stovky exemplářů. Problém však představují hvězdicové agregáty Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp, které už dávno dosáhly (nebo vlastně přesáhly) hranice své životnosti. Řešení nabízejí modernizační projekty, jimž se souhrnně říká „Turbo-Dakoty“ a jejichž základem je instalace turbovrtulových agregátů. První pokus tohoto druhu se vlastně datuje už do roku 1949, kdy britská značka Armstrong Siddeley použila jeden kus pro letové zkoušky turbovrtulových motorů Mamba. O rok později provedla něco podobného společnost Rolls-Royce pro testy motorů Dart, ale v obou případech pak byly tyto motory opět odmontovány a se sériovou produkcí těchto „Turbo-Dakot“ se nepočítalo. Za první pokus o turbovrtulovou Dakotu pro operační službu lze pokládat stroj Tri Turbo-3, který postavila značka US Conroy. Měl tři agregáty Pratt & Whitney Canada PT6A-45 o výkonu po 876 kW, z nichž třetí byl instalován v přídi. Výkony stroje byly celkem dobré, ale třetí agregát způsoboval spíše potíže. Jihoafrické letectvo provedlo přestavbu nejméně třiceti C-47 na verzi C-47TP Turbodak, která se užívá mj. pro dopravu VIP či námořní hlídkování. Největší úspěch však zaznamenaly „Turbo-Dakoty“ firmy Basler.

Basler Turbo Conversions
Nadšený milovník letectví Warren Basler (1926–1997) a jeho manželka Patricia od roku 1957 provozovali úspěšnou leteckou přepravní společnost Basler Flight Services, v jejíchž službách létaly právě zejména stroje DC-3. S končící životností motorů Twin Wasp však přestávaly být spolehlivé a žádná firma nenabízela konverze na „Turbo-Dakoty“ ve velkém měřítku, takže se Warren Basler rozhodl, že se o to postará sám. První takový stroj vznikl v roce 1982 pro firmu Friendship Air a dostal dva motory Pratt & Whitney Canada PT6A-45R. Ale ukázalo se, že by bylo vhodné provést další úpravy a letoun zdokonalit komplexněji. V roce 1988 byla založena nová firma Basler Turbo Conversions a na letišti Wittman Regional Airport ve městě Oshkosh ve státě Wisconsin vyrostl výrobní areál, kde probíhají přestavby a modernizace letounů DC-3 na provedení Basler Turbo-67 nebo prostě BT-67. První kus byl postaven a zalétán roku 1990. Během několika měsíců se společnosti podařilo získat objednávky na dvouciferný počet strojů a od té doby se její činnost v podstatě nezastavila, neboť se stále hlásí zájemci o turbovrtulové Dakoty, které mohou plnit nejrůznější civilní i vojenské úkoly. Základní provedení BT-67 bez speciální výbavy se prodává asi za 4,5 milionu dolarů, avšak cena nejlepších vojenských verzí se může vyšplhat až na 13 milionů dolarů za kus.

Jak vznikají letouny BT-67
Firma Basler Turbo Conversions zaměstnává „nákupní agenty“, kteří cestují po světě a hledají a skupují letadla DC-3 (resp. C-47), popř. jejich draky a součástky. V továrně společnosti jsou podrobovány komplexní přestavbě, která se týká nejen pohonné soustavy, ale i draků. Provádí se především „vynulování“ životnosti draku a nahrazení některých opotřebovaných prvků, což obvykle probíhá „kanibalizací“, tedy použitím součástí z jiných kusů. Vedle toho se ovšem do draku instaluje i řada prvků zcela nových. Za pilotní kabinu se montuje metr dlouhá „vložka“, jež obsahuje nové radiokomunikační vybavení a umožňuje prodloužení nákladového prostoru, jehož objem tak narůstá o pozoruhodných 35 %. Dále se instalují nová křidélka a konce křídel a nové pohyblivé části ocasních ploch, což značně zvyšuje ovladatelnost, zejména při nízkých rychlostech. Křídlo proto získává neobvyklý „seříznutý“ tvar. Stroje dostávají nové palivové a hydraulické systémy a zdokonalené kokpity. Největší změnu samozřejmě tvoří použití motorů PT6A-67R s výkonem po 1062 kW a s pětilistými vrtulemi Hartzell, kvůli čemuž je třeba také zesílení křídla v místech připojení motorových gondol. Max. rychlost se tak zvětšuje přibližně o 72 km/h a max. nosnost nákladu zhruba o 1800 kg. Stroj má též nižší spotřebu paliva a lepší startovací i přistávací charakteristiky. Na přání lze namontovat také např. rozměrné nákladové dveře, manipulační naviják nebo sedačky pro vojáky.

Kolumbijské „letadlo-duch“
Civilní vlastníci nasazují BT-67 nejen pro dopravu osob či nákladů, ale rovněž např. pro účely geofyzikálního průzkumu nebo operace v Antarktidě. Stroj si však získal také odběratele mezi ozbrojenými silami. Jeden letoun pro výcvikové účely provozuje dokonce i americké letectvo, další stroje létají pro ministerstvo zahraničí USA v Afghánistánu. Jako vojenský transportní je BT-67 používán vzdušnými silami Salvadoru, Guatemaly, Mauretánie a Mali. Ale asi největší pozornost vzbudilo jeho použití v Kolumbii. Kolumbijské letectvo a národní policie si koupily turbovrtulové Dakoty nejen pro dopravu vojáků a nákladu, ale i jako bojové stroje, jež vlastně navazují na slavné „kulometné“ letouny AC-47 (alias „Spooky“) z vietnamské války. Jedná se o pět exemplářů BT-67, které nesou pod přídí kulový infračervený senzor FLIR. Výzbroj však netvoří 7,62mm kulomety Minigun, nýbrž dvojice (u některých strojů možná trojice) mnohem ničivějších 12,7mm tříhlavňových kulometů GAU-19/A GECAL 50. Střelba již není ovládána ručně, ale řídí ji počítač s využitím dat ze senzoru FLIR. Kromě toho mají stroje vybavení pro elektronický a akustický průzkum, systémy nočního vidění, malé průzkumné radary, šifrované komunikační zařízení a palubní generátory kyslíku (OBOG). Kolumbijští vojáci dali letounům výstižnou přezdívku „avion fantasma“ („letadlo-duch“). Společnost Basler Turbo Conversions uvádí, že na světě existuje ještě nejméně 500 kusů DC-3 vhodných pro konverzi na BT-67. Dá se proto předpokládat, že legendární Dakota bude ještě velmi dlouho a spolehlivě brázdit nebe a prakticky jistě překročí sto roků v operační službě.
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TTD letounu Basler BT-67
Rozpětí křídla
29,16 m
Celková délka
20,65 m
Celková výška
5,56 m
Prázdná hmotnost
7100 kg
Max. náklad
5860 kg
Max. hmotnost
12 960 kg
Max. rychlost
398 km/h
Cestovní rychlost
380 km/h
Max. dolet
3440 km
Operační dostup
7500 m
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